
Forbud mot reklame for forbrukslån og kredittkortlån uten sikkerhet 1 
 2 
Slik det er i dag er det lov å markedsføre både kredittkortlån og forbrukslån aggressivt, både på 3 
lineære og digitale sendeflater. Reklamen spiller utelukkende på følelser og presenterer det som for 4 
mange er drømmelivet. Lån på opptil 500.000 kan gis uten sikkerhet og noen banker garanterer at 5 
pengene er på konto innen 24 timer. Situasjonen for kredittkort er den samme, der kredittkort med 6 
bruksgrense på 200.000 deles ut uten sikkerhet.  7 
Mange banker opererer med effektiv rente opp mot 22%, og mange års nedbetalingstid. 8 
 9 
Det er høy lønnsomhet for forbrukslånbanker, forbruksgjelden utgjorde etter 1. kvartal 2017 90 10 
milliarder kroner. Det i gjennomsnitt tilsvarer ca. 3% av husholdningenes samlede gjeld. Forbrukslån 11 
har de siste årene hatt en jevn økning, ca. 17% målt i utgangen av 1.kvartal 2017. I takt med veksten 12 
blir husholdningene mer sårbare og misligholdet øker. Forbrukslån brukes til formål som 13 
forbruksvarer, reise, nedbetaling av annen gjeld, buffer, oppussing av bolig, kjøp av bolig og andre 14 
formål. 15 
   16 
4. april 2017 vedtok regjeringen det de omtalte som omfattende innstramninger ovenfor bransjen 17 
med virkning fra 1. juli 2017. Oppland Senterparti mener dette ikke har virket!  18 
 19 
Som et bidrag for å få ned forbruksgjelden og styrke privatøkonomien i norsk husholdning, vil vi 20 
regulere lover og forskrifter for markedsføring av forbrukslån og kredittkortlån. Vi ønsker følgende 21 
regulering:  22 
 23 

- Forby reklame for forbrukslån uten sikkerhet både på lineære og digitale sendeflater, på lik 24 
linje med reklame for alkohol.  25 

- Forby reklame for kredittkort både på lineære og digitale sendeflater, på lik linje med 26 
reklame for alkohol.  27 

- Sette strengere krav til hvem som kan få forbrukslån og kredittkort med store bruksgrenser 28 
uten sikkerhet.  29 

 30 


